
Berg Judit: Tökmagok a tűzhányón 

2. fejezet 

A kráter 

- Hogy lehet az, hogy elejtetted? – kérdi rémülten Rézi. 

- Megijedtem az ugatástól – hebegi Palkó. 

- Na, szép. És még mi vagyunk gyávák! – morog Benő. 

- Most hogy szedjük ki onnan? 

- Bob biztos ad nektek egy másik nagyítót. Neki több is van. Azzal vizsgálja a 

kőzeteket – mondja Turbó. 

- De ez varázsolni is tud! Nélküle nem jutunk haza! – szipog Rézi. 

- Milyen mélyre esett? 

- Azt hiszem, nem zuhant be a kürtőbe. Hallottam egy koppanást. Talán el sem 

tört – mondja Palkó. – Le kéne ereszkedni. 

- Gyertek a táborhelyre! – vakkant Turbó. Hozunk Bobtól egy tekercs kötelet. 

Azon le tudtok ereszkedni. 

- De azt mondtad, hogy ki fog törni a vulkán! 

- Ma még biztos nem. Siessünk! 

A tökmagok Turbó hátára ülnek. A kutya futva indul a táborhelyre. 

Bob táborhelye lent van a völgyben, ahol árnyas fák és zöld bokrok nőnek. Bob 

egy nagy sátorban lakik. Előtte terepjáró parkol. 

- Ez Bob autója – mutatja Turbó. 

Bent sok érdekes holmi van: műszerek, számítógép, rádió, tűzhely és tábori 

ágy. Bob nincs a sátorban. 

- Biztos kiment rezgést mérni – mondja Turbó. – Máris hozom, a kötelet! Jó, 

hogy Bob nincs itt, biztosan nem engedné, hogy visszamenjünk a kráterhez. 

Turbó, szájában a kötéllel, hátán a négy tökmaggal indul vissza a csúcsra. 

Fárasztó az út, lóg a nyelve, mire felér. 

- Kár, hogy itt nincs forrás – lihegi. 

Palkó egy kőhöz erősíti a kötelet. 

- Ha megvan a nagyító, felhúzunk! – ígéri Turbó. 

- Légy nagyon óvatos! - kéri Rézi. 

Palkó megígéri. Aztán lassan elindul lefelé. 



Egyre lejjebb ereszkedik, minden repedésbe benéz. A kötél egészen mélyre 

leér, de a kráter hatalmas. Vajon meglesz a nagyító? Az is lehet, hogy eltörött. 

Palkó aggódik. 

Lentről, a kráter mélyéről morgást, fortyogást, bugyogást hall. Csak nem most 

fog kitörni a vulkán? És ezek a szagok! Büdös, rossz ízű lett a levegő. Palkó 

köhög, alig tud kapaszkodni. 

- Palkó! Gyere fel! – kiabál fentről Benő.  

- Nem! Mindjárt meglesz! Még egy picit lejjebb kell mennem. 

- Veszélyes! Turbó mérges gázokat érez! Gyere már! 

Egyszer csak… IGEN! Palkó meglátja a nagyító nyelét. Fél kézzel kapaszkodik, 

másik kezével előre nyúl. Éppen eléri! Igazi csoda: a nagyító nem tört el, sőt, meg 

sem repedt. 

- Megvan! Húzzatok fel! – kiabál Palkó. 

Turbó, Benő és Rézi nekifeszül a kötélnek. Teljes erőből húzzák.  Minka a 

kráterbe bámul.  

- Jön már! – kiabálja. 

- Jön a füst is – morog Turbó. – Siessünk! 

A kráterből sűrű füst tör elő, de Palkó végre eléri a peremet. Előre nyújtja a 

nagyítót, Benő elveszi. A többiek Palkót húzzák. 

- Nem kapott el a füst? 

- Nem. Csak a nadrágom lett egy kicsit meleg – mondja Palkó. 

- Gyerünk! – vakkant Turbó. – El innen! 

Benő a kötelet tekeri, a többiek Turbóra ülnek. Aztán jön Benő is. Turbó 

majdnem orra bukik, úgy rohan. A kráterből újabb szürke füstoszlop tör elő. Hamu 

száll az égből. 

- Meg kell keresnünk Bobot! – csahol turbó. 

- Lehet, hogy már visszament a táborhelyre – véli Rézi. 

- Nem hinném. Most nagyon sok a munka! 

Bokros részre érnek. Egy nagy kőnél Turbó megáll. Liheg és szimatol. 

- Nemrég erre járt Bob – mondja. – Érzem a szagát. 

Hangos ugatásba kezd. A távolból válasz érkezik. 

- Turbó! Turbó! Ide hozzám! Gyere, kiskutyám! 

- Mi lesz, ha meglát minket? – kérdi félve Rézi. 



- Nyugi! Bob nagyon rendes. És semmin sem csodálkozik. A múltkor kígyót lelt 

a hátizsákban, de csak nevetett. 

- Akkor mehetünk! – mondják a tökmagok. 

 

 


